สรุปข่ าวกรมส่ งเสริมการเกษตร ประจําวันที่ 14 มกราคม 2563
ส่ วนกลาง
ประเด็น
ภัยแล้ง
ทําลายมันสําปะหลัง
ใบด่าง
เกษตรที่สูง
Field day

ส่ วนภูมิภาค
ประเด็น
ภัยแล้ง

พืชสวนน่าน
ติดตามงานส่ งเสริ ม
การเกษตร
งดเผา

ลําดับ
หัวข้ อข่ าว
1 สัมภาษณ์ รับมือภัยแล้ง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
2 ไร่ ละ 3,000 บาท ชดเชยทําลายมันสําปะหลังใบด่าง
3
4

ช่ องทางการเผยแพร่
สถานีโทรทัศน์ NBT
นสพ.คมชัดลึก

เปิ ดแล้ว แหล่งท่องเที่ยวสุ ดคูลควบคู่ความรู ้เกษตรที่สูง
นสพ.คมชัดลึก
รมช.กษ.ธรรมนัส เปิ ดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่ มต้นฤดูกาล ไทยแลนด์พลัส
ผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 ณ ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิตสิ นค้าเกษตร หมู่ 2 ตาบลงิม อาเภอปง จังหวัดพะเยา

ลําดับ
หัวข้ อข่ าว
5 ติดตามแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่ จ.นครราชสี มา
6 !เกษตรกรรับมือภัยแล้ง แม่นา้ ยมแห้งขอด-ข้าวตายแล้วเกือบ 3 หมื่น
ไร่
7 สุ โขทัยเตือนเกษตรกรรับมือภัยแล้งแม่นา้ ยมแห้งขอด
8 เตือน! เกษตรกรรับมือภัยแล้งแม่นา้ ยมแห้งขอด-ข้าวตายแล้วเกือบ 3
หมื่นไร่
9 เกษตรจังหวัดน่าน เยีย่ มเยือนศูนย์พืชสวนน่าน เพื่อเตรี ยมข้อมูลการ
จัดงานวันไผ่โลก
10 เกษตรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ติดตามงานส่ งเสริ มการเกษตรชุมชน
มละบริ บา้ นห้วยลู่
11 ลงพื้นที่ย้าํ ชาวบ้านงดเผาเด็ดขาด

ช่ องทางการเผยแพร่
สถานีโทรทัศน์ NBT
คมชัดลึก
ไทยโพสต์
MGR Online
โฟกัสนิวส์
โฟกัสนิวส์
แพร่ ข่าวออนไลน์

ประเด็น
ช่ องทาง

สัมภาษณ์ รับมือภัยแล้ง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
สถานีโทรทัศน์ NBT

ประเด็น
ช่ องทาง

ติดตามแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่ จ.นครราชสี มา
สถานีโทรทัศน์ NBT

เปิ ดเวที ปราบใบด่ างมันสาปะหลัง มั่นใจเกษตรกร
ได้ รับค่ าชดเชยภายใน ก.พ. คุมเข้ มห้ ามเกษตรกร
ใช้ ท่อนพันธุ์ ที่เป็ นโรคซ้าเด็ดขาด
11 มกราคม 2563 กรมส่ งเสริ มการเกษตร
เปิ ดเวที ปราบใบด่างมันสาปะหลัง มัน่ ใจเกษตรกร
ได้รับค่าชดเชย ภายใน ก.พ. นี้ คุมเข้ม ห้ามเกษตรกร
ใช้ท่อนพันธุ์ ที่เป็ นโรคซ้ า เด็ดขาด ขอความร่ วมมือ
ทุกชุมชน เฝ้าระวังและรู ้จกั โรค
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวถึงการประชุมชี้แจงคู่มือโครงการป้ องกันและกาจัดโรคใบด่าง
มันสาปะหลัง ว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
กรมวิชาการเกษตร รับรองการเกิดโรคใบด่างมันสาปะหลังในประเทศไทย ที่สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus
ซึ่งเป็ นโรคที่มีความสาคัญ หากระบาดรุ นแรงอาจทาให้ผลผลิตเสี ยหายได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์
เกษตรกรไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ เชื้อไวรัสสาเหตุโรคสามารถแพร่ ระบาดโดยท่อนพันธุ์มนั สาปะหลังและ แมลง
หวีข่ าวยาสู บ และ ครม. ได้อนุมตั ิงบประมาณโครงการป้ องกันและกาจัดโรคใบด่างมันสาปะหลัง เป็ นค่าทาลายต้นที่เป็ นโรค
และเงินชดเชยให้เกษตรกร กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้จดั ทาคู่มือโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนาไปปฏิบตั ิ ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข พื้นที่เป้ าหมาย วิธีการทาลาย การใช้เงิน วิธีการจ่ายเงินชดเชย ที่คณะอนุกรรมการบริ หารจัดการโรค
ใบด่างมันสาปะหลังกาหนด
สาหรับแผนการขับเคลื่อนการปราบใบด่างมันสาปะหลัง ได้ วางไว้ 4 แนวทาง สารวจ ชี้เป้ า ทาลาย และชดเชย ซึ่ ง
จะต้องทา โดยรัดกุม พร้อมทั้งปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่ งครัด และการทาลาย จะต้องถูกต้อง ตามหลัก
วิชาการ ได้แก่ วิธีฝังกลบ
โดยฝังกลบต้นมันสาปะหลังที่เป็ นโรค และต้นข้างเคียงโดยรอบในรัศมี 2 เมตรในหลุมที่ลึกไม่นอ้ ยกว่า 2 - 3 เมตร
ราดด้วยสารกาจัดวัชพืช อะมีทรี น 80% WG ซัลเฟนทราโซน 48% SC ไดยูรอน 80% WP อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน จึงกลบด้วย
ดินหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.5 เมตร วิธีใส่ ถุง/กระสอบ โดยนาต้นมันสาปะหลังที่เป็ นโรคตัดเป็ นท่อนใส่ ถุง / กระสอบมัดปากให้
แน่นแล้วนาไปตากแดดไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน หรื อจนกว่าต้นมันสาปะหลังจะตาย หรื อ วิธีบดสับ
โดยนาต้นมันสาปะหลังที่เป็ นโรคเข้าเครื่ องบดป่ นหรื อเครื่ องสับย่อย โดยปูพลาสติกรองพื้นให้เศษต้นที่ถูกทาลายอยู่
บนพลาสติก แล้วคลุมกองด้วยพลาสติกตากแดดให้ตน้ มันสาปะหลังแห้งตาย ขณะนี้ เริ่ มทาลายไปแล้ว กว่า 20,000 ไร่
สาหรับเกษตรกรที่ยนิ ยอมให้ทาลายต้นที่เป็ นโรค จะได้รับเงินชดเชย ไร่ ละ 3,000 บาท ตามรายละเอียดเงื่อนไขของ
โครงการ โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กบั เกษตรกร ได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ ขอย้าให้เกษตรกร และสั่งการเจ้าหน้าที่ให้ทุกพื้นที่ ที่พบการระบาด รวมถึงพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง ไม่ใช้ท่อน
พันธุ์ ที่เป็ นโรคซ้ า เด็ดขาด และขอความร่ วมมือ เจ้าหน้าที่เกษตรกร สร้างการรับรู ้ให้เกษตรกร เฝ้าระวัง และ หมัน่ สารวจ
แปลงอยูเ่ สมอ

เปิ ดแล้ว แหล่งท่องเที่ยวสุ ดคูลควบคู่ความรู ้เกษตร
ศูนย์เกษตรที่สูงเลย พร้อมอวดโฉมสู่ สายตา
นักท่องเที่ยว หวังต่อยอดสู่ พ้ืนที่เกษตรกรโดยรอบ
11 มกราคม 2563 ประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่มีประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร และมีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตด้าน
การเกษตรทั้งที่บริ โภคภายในประเทศและส่ งออก
ไปจาหน่ายยังต่างประเทศแต่ละปี เป็ นจานวน
มหาศาล งานด้านการส่ งเสริ มการเกษตรจึงนับเป็ น
ภารกิจที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนภาค
การเกษตรไทย เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มนั่ คงและยัง่ ยืน
นายชาตรี บุญนาค รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการส่ งเสริ มการเกษตร คือการส่ งเสริ ม
ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมัน่ คงในการประกอบอาชีพ ผ่านโครงการและนโยบายสาคัญต่างๆ รวมถึงการ
ส่ งเสริ มอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและเครื อข่าย ภายใต้การบูรณา
การทางานร่ วมกันของหน่วยงานในสังกัดกรมส่ งเสริ มการเกษตร
โดยการดาเนินงานในส่ วนภูมิภาคนอกจากสานักงานเกษตรจังหวัดและสานักงานเกษตรอาเภอจะเป็ นหน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนงานส่ งเสริ มการเกษตรแล้ว ยังมีศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตร เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และทาหน้าที่
เชื่อมโยงการทางานระหว่างหน่วยงานส่ วนกลางกับส่ วนภูมิภาค หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน
อื่นในพื้นที่ ร่ วมกันขับเคลื่อนงานผ่านศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) และเครื อข่าย ซึ่ งเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน ต่อยอดสู่ แปลงใหญ่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงสู่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ภาคการเกษตรได้เป็ นอย่างดี และจะส่ งผลดีต่อความยัง่ ยืนของภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานโครงการ
พระราชดาริ ซึ่ งถือเป็ นภารกิจสาคัญที่กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ดาเนินงานสนองพระราชดาริ มาอย่างต่อเนื่องตามพื้นที่ต่างๆ
ทัว่ ประเทศ
นายบุญรอด คาทะริ ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) กล่าวว่า จังหวัด
เลยมีสภาพภูมิประเทศเป็ นเทือกเขาสู งที่งดงาม ทาให้จงั หวัดเลยเป็ นจังหวัดที่มีศกั ยภาพทางด้านการท่องเที่ยว นับเป็ น
ช่องทางสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรได้ ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)
จึงมีแนวทางส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งภายในศูนย์ฯ ที่มีแปลงเรี ยนรู ้ให้สามารถเยีย่ มชมและศึกษาแก่
ผูส้ นใจทัว่ ไป และสร้างเครื อข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร ด้วยการส่ งเสริ มการทาเกษตรดีที่ปลอดภัย
ส่ งเสริ มและสนับสนุนการสร้างเมืองแห่งสุ ขภาพดีร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและเครื อข่ายในพื้นที่จงั หวัดเลย เพื่อเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากแปลงเรี ยนรู ้ที่มีชีวติ ของศูนย์ฯ

เชื่อมโยงสู่ กลุ่มเกษตรกรและเครื อข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศกั ยภาพของจังหวัดเลย จึงได้จดั กิจกรรม “ 27 ปี สื บสาน
งานพระราชดาริ ตามแนววิถีเกษตรพอเพียง พร้อมเพรี ยงพัฒนาหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ า นาศูนย์และชุมชนเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยัง่ ยืน” ณ ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) อาเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย
สาหรับศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2535 สังกัด
กรมส่ งเสริ มการเกษตร เป็ นหน่วยงานส่ วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นส่ วนภูมิภาค อยูภ่ ายใต้การบริ หารงานของสานักงานส่ งเสริ มและ
พัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น มีภารกิจสนับสนุ นการดาเนิ นงานของหน่วยงานในพื้นที่
ร่ วมมือกับสานักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอาเภอในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ บูรณาการ
ร่ วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการส่ งเสริ มด้านการเกษตรแก่พี่นอ้ งเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ส่ งเสริ มการ
เพาะปลูกพืชเมืองหนาว และไม้ดอกไม้ประดับที่ถือได้วา่ เป็ นแหล่งผลิตแหล่งใหญ่ของประเทศ
ส่ งเสริ มผ่านทางโครงการพระราชดาริ ต่าง ๆ ตลอดจนโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พทางการเกษตร ซึ่ งศูนย์ฯ
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และแหล่งรวบรวมพันธุ์ดีกระจายผ่านกลุ่มและเครื อข่ายเกษตรกร โดยใช้ศูนย์ ศพก. และเครื อข่ายเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ในชุมชน ต่อยอดสู่ แปลงใหญ่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อันจะเป็ นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สินค้าเกษตร เชื่อมโยงสู่ การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป

รมช.กษ.ธรรมนัส เปิ ดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่ มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 ณ ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร หมู่ 2 ตาบลงิม อาเภอปง จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ร้ อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ น
ประธานเปิ ดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่ มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 โดยมีนายวุฒิชยั เสาวโกมุท รองผูว้ า่
ราชการจังหวัดพะเยา เป็ นผูก้ ล่าวต้อนรับ นายชาตรี บุญนาค รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เป็ นผูก้ ล่าวรายงานการจัดงาน
ณ ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร หมู่ 2 ตาบลงิม อาเภอปง จังหวัดพะเยา
การจัดงานดังกล่าวได้มีพิธีมอบหนังสื ออนุ ญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้แก่เกษตรกร
จังหวัดพะเยาด้วย ในการนี้ นายกิตติ แดงพลอย ผูต้ รวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15, 16 และ 17) ในฐานะผูแ้ ทน
เลขาธิ การสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุ ข) ได้ให้เกียรติร่วมงานดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มการเกษตร เป็ นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จดั งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่ มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) และช่วยเตรี ยมความพร้อมให้เกษตรกรก่อนเข้าสู่ การเริ่ มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563
โดยสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู ้ ได้นาความรู ้ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยง และการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แก่
เกษตรกรเป็ นหลัก
โอกาสนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะเกษตรกรและเยีย่ ม
ชมนิทรรศการภายในงานด้วย โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรที่เป็ นหน่วยงานหลัก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ อาทิ สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา ภาคเอกชน ด้านสถาบันการเงิน ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร่ วมกันจัดนิทรรศการให้ความรู ้และบริ การด้านการเกษตร คือ นิทรรศการ ศพก. และเครื อข่าย
ศพก. อาเภอปง ศูนย์เรี ยนรู ้ดา้ นเกษตรผสมผสานในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา เป็ นต้น ซึ่ งคาดว่าเกษตรกรที่มาร่ วมงาน จะ
สามารถพัฒนาคุณภาพสิ นค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทานา) ลดพื้นที่ทานาปรังฤดูแล้ง โดยเพาะปลูกพืช
ที่ใช้น้ าน้อย ลดความเสี ยหายจากภัยแล้งในฤดูทานาปรังได้

เกษตรจังหวัดน่ าน เยีย่ มเยือนศูนย์ พืชสวนน่ าน เพื่อเตรียมข้ อมูลการจัดงานวันไผ่ โลก

วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายสมจิต ฟูบินทร์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาการผลิต และนายจักรพันธ์ อินไสย รักษาการเกษตรอาเภอเมืองน่าน เยีย่ มเยือนศูนย์
ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อเตรี ยมข้อมูลการจัดงานวันไผ่โลก ปี 2563
โดยมีนาย สมศักดิ์ ยะแสง ผอ.ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน และนายบุญมี นริ นทร์ นักวิชาการ
ส่ งเสริ มการเกษตรชานาญการ ร่ วมต้อนรับคณะและให้ขอ้ มูลไผ่ในพื้นที่จงั หวัดน่าน ทั้งสายพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจ อาทิ ไผ่รวกดา
ไผ่ซางหม่น ฯลฯ เยีย่ มชมแปลงรวบรวมพันธุ์ไผ่ แปลงสาธิ ตการขยายพันธุ์ไผ่ ตัวอย่างการแปรรู ปและใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่

เกษตรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ติดตามงานส่ งเสริ มการเกษตรชุมชนมละบริ บา้ นห้วยลู่

วันที่ 12 มกราคม 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายสมจิต ฟูบินทร์ รักษาการหัวหน้ากลุ่ม
ส่ งเสริ มและพัฒนาการผลิต และนายจักรพันธ์ อินไสย รักษาการเกษตรอาเภอเมืองน่าน ร่ วมต้อนรับ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา
แม่ทพั ภาคที่ 3 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยีย่ มโครงการอนุ รักษ์ระบบนิเวศน์ป่าไม้หว้ ยลู่ ตามพระราชดาริ โดย
โครงการทหารพันธุ์ดี ป่ าน่าน อาหารชุมชน พื้นที่บา้ นห้วยลู่ ตาบลสะเนียน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการฯ ตลอดจนปั ญหาอุปสรรคของการทางาน มีท่านวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่าน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่ วมต้อนรับและนาเสนอผลการดาเนินงาน
โดยเกษตรจังหวัดน่าน ได้นาเสนอผลการดาเนิ นงานสานักงานเกษตรจังหวัดน่านร่ วมกับสานักงานเกษตรอาเภอ
เมืองน่าน ใน 2562 ที่ผา่ นมาได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักเพื่อให้ชุมชนมละบริ บา้ นห้วยลู่ จานวน 20 ครอบครัว 78 คน ปลูก
หลังฤดูทานาเพื่อบริ โภคและจาหน่ายสร้างรายได้ และจากการสารวจความต้องการทราบว่าชุมชนมละบริ หว้ ยลู่ชื่นชอบการ
บริ โภคเห็ดฟาง ประกอบกับในพื้นที่มีเศษฟางจากการปลูกข้าว ในปี 2563 จึงได้ดาเนินสนับสนุนกล้าพันธุ์พืชผัก เมล็ดพันธุ์
ถัว่ เหลือง ถ่ายทอดความรู ้การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและแบบกองเตี้ย ตลอดจนมอบเชื้อเห็ดฟางและวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะ
เห็ดฟางให้แก่ชุมชนมละบริ หว้ ยลู่ ซึ่ งการถ่ายทอดความรู ้การเพาะเห็ดฟางดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวมละบริ หว้ ยลู่เป็ น
อย่างดี และมีการปลูกไม้ผลไม้ยนื ต้น เช่น มะม่วง เงาะ ลาไย กล้วย ฯลฯ เพื่อใช้บริ โภคในครัวเรื อนและแลกเปลี่ยนกันได้แต่
ยังไม่มีการจาหน่ายออกนอกพื้นที่ ในส่ วนของกาแฟที่สามารถปลูกร่ วมกับพื้นที่ป่าไม้และเก็บผลจาหน่ายให้แก่โครงการ
ภูพยัฆค์เพื่อแปรรู ปได้ ซึ่ งจะทาให้เกิดการพัฒนาการเกษตรและสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืนต่อไป.

เพราะตระหนักดีวา่ ปั ญหาฝุ่ นละออง PM 2.5 ที่สูง มีผลกระทบต่อสุ ขภาพประชาชนอย่างมากมาย โดยสาเหตุหลักของ
จังหวัดแพร่ 94 % คือการเผาป่ า จึงได้ลงพื้นที่ย้ากับชาวบ้าน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (13 ม.ค.63) สานักงานเกษตร อ.สู งเม่น สานักงานเกษตรจังหวัดแพร่ กรมส่ งเสริ มการเกษตร
ได้จดั โครงการส่ งเสริ มการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่า ซึ่ งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ณ หอประชุมโรงเรี ยนวัดศรี ดอกประชาพัฒนา ต.หัวฝาย อ.สู งเม่น นางกานต์เปรมปรี ด์ ซิ ตานนท์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแพร่
เป็ นประธานในพิธีเปิ ด นายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอาเภอสู งเม่น เป็ นผูก้ ล่าวรายงาน โดยมีเกษตรกรเป้ าหมาย กลุ่มเสี่ ยงและผู ้
ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ในพื้นที่ตาบลหัวฝาย ต.บ้านเหล่า ต.บ้านกวาง อ.สู งเม่น จานวน 220 ราย เข้าร่ วมโครงการ
โดยมีการแจกหน้ากากป้ องกันฝุ่ นละอองขนาดเล็ก แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ ยงเช่น ผูป้ ่ วย ผูส้ ู งอายุ เด็กเล็ก เพื่อป้ องกันสุ ขภาพ
ของประชาชนด้วย
ซึ่ งโครงการนี้จดั ขึ้นตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่ งเสริ มการเกษตร ดาเนินการโครงการ
ส่ งเสริ มการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรมส่ งเสริ มการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่า พื้นที่ริมทาง และพื้นที่
ชุมชน การถ่ายทอดความรู ้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ความรู ้พ้นื ฐานเพื่อการหยุดเผาฯ สร้างและพัฒนาวิทยากรด้านการทา
การเกษตรปลอดการเผา โดยถ่ายทอดความรู ้พ้นื ฐานด้านการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรนาร่ องกลุ่มเดิม ผลกระทบที่เกิดจาก
การเผา นาเสนอทางเลือกและสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตร สร้างและพัฒนาวิทยากรด้านการทาเกษตรปลอดการเผา
จากนั้นผูว้ า่ ราชการจังหวัดแพร่ นาคณะไปที่บริ เวณบ้านหมู่ 4 ต.หัวฝาย อ.สู งเม่น จ.แพร่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยีย่ มจุดคัด
กรองคนเข้าป่ า ซึ่ งทางอาเภอสู งเม่น โดยศูนย์บญั ชาการเหตุการณ์อาเภอ ทั้งฝ่ ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยาน
เจ้าหน้าที่เขตอนุ รักษ์พนั ธุ์สัตว์ป่า จิตอาสาพระราชทาน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เพื่อทาการตรวจคัด
กรองคนเข้า-ออกป่ า เพื่อสร้างความเข้าใจแก่คนที่จะเข้าไปในป่ า ไม่ไปเผาป่ า โดยจะจดชื่อคนเข้า-ออกป่ าทุกคน ว่าไปป่ าเพื่อ
อะไร ตรงจุดไหน หากเกิดไฟป่ าจะได้มีขอ้ มูลว่าใครเข้าไปบ้าง พร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่ยงั ได้ร่วมกันทาแนวกันไฟ เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้เกิดไฟป่ าลุกลาม กรณี เกิดไฟป่ าจะได้ดบั ได้ง่าย ไม่ลุกลามขยายเป็ นวงกว้าง
นางกานต์เปรมปรี ด์ ซิ ตานนท์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ปั ญหาหมอกควันจังหวัดแพร่ ยงั พบว่ามี PM 2.5 ที่สูง
มีคุณภาพอากาศที่เป็ นสี แดงคือมีผลกระทบต่อสุ ขภาพประชาชน โดยสาเหตุหลักของจังหวัดแพร่ 94 % คือการเผาป่ า จึงลงมา
ดูในการเตรี ยมความพร้อมของศูนย์บญั ชาการเหตุการณ์อาเภอ ของอาเภอสู งเม่น โดยมีจุดคัดกรองคนเข้าป่ า เพื่อทาความ
เข้าใจแก่คนที่จะเข้าไปในป่ า ซึ่ งบูรณาการร่ วมกันหลายหน่วยงานทั้งกรมอุทยาน กรมป่ าไม้ เขตอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์ป่า จิตอาสา
พระราชทาน ท้องถิ่น ท้องที่ ที่จะเข้ามาสร้างความเข้าใจแก่คนที่จะเข้าไปในป่ า โดยในระยะนี้อาจจะไม่ให้บุคคลเหล่านี้เข้าป่ า
เพื่อคลายคุณภาพอากาศที่เป็ นสี แดงให้ดีข้ ึน

เตื อน!เกษตรกรรั บมื อภัยแล้ ง แม่ นา้ ยมแห้ งขอด-ข้ าวตายแล้ วเกื อบ 3 หมื่นไร่
13 ม.ค. 2563 ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภยั แล้งที่ จ.สุ โขทัย เริ่ มขยายวงกว้าง ประชาชนหลายหมู่บา้ นต่างเร่ ง
สร้างฝายกักเก็บกันกลางแม่น้ ายม หลังปริ มาณน้ าลดลงต่อเนื่ อง เริ่ มตั้งแต่บริ เวณสะพานป่ างิ้ว อ.ศรี สัชนาลัย ลงมาถึงท้ายน้ า
บริ เวณสะพานพระร่ วง-สะพานพระแม่ยา่ ใจกลางเมืองสุ โขทัย และที่สะพานบ้านบางปะ ต.กง อ.กงไกรลาศ แม่น้ ายมกลาย
สภาพเกือบแห้งขอด หลายจุดมองเห็นพื้นทรายก้นแม่น้ าจนสามารถเดินข้ามได้
นายไพโรจน์ ทองเป้ า อายุ 58 ปี เกษตรกร ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุ โขทัย บอกว่า ปกติแม่น้ ายมจะลดลงในช่วงปลาย
เดือนกุมภาพันธ์ แต่ทว่าปี นี้น้ าแห้งไวมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ทาให้นาข้าวที่ปลูกไว้จานวน 18 ไร่ เสี ยหายทั้งหมด โดย
ลงทุนไปไร่ ละ 1,000 กว่าบาท ยังไม่ได้ใส่ น้ าเลย นับว่าแล้งหนักสุ ดในรอบ 17 ปี ก็วา่ ได้
นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุ โขทัย เปิ ดเผยว่า สุ โขทัยเริ่ มประสบภัยแล้งมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2562 และ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดก็ได้ประกาศเป็ นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น ในพื้นที่ 4 อาเภอ คือ ศรี สัชนาลัย ศรี สาโรง คีรีมาศ
และเมืองสุ โขทัย ซึ่ งมีนาข้าวยืนต้นตายทั้งหมดกว่า 27,261 ไร่ ทางจังหวัดจึงได้เตรี ยมเสนอของบประมาณกว่า 30 ล้านบาท
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไร่ ละ 1,113 บาท
ส่ วนบริ เวณสระน้ าขนาด 10 ไร่ เศษ ความลึก 10 เมตร ในเขตพื้นที่สานักงานเกษตรจังหวัด ทางองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดสุ โขทัยก็ได้นารถแบคโฮมาช่วยขุดลอกสระ เพื่อจะกักเก็บน้ าให้ราษฎรหมู่ 7 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุ โขทัย ได้อุปโภค
และใช้ทาการเกษตรบางส่ วนด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภยั แล้งในปี นี้น่าจะหนักกว่าทุกปี และคาดว่าจะมีพ้นื ที่เพาะปลูกประมาณ 126,782 ไร่ จะ
ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะนาข้าวและไม้ผล เช่น มะม่วง กล้วยตานี และส้มเขียวหวาน จึงขอความร่ วมมือเกษตรกรงดปลูก
ข้าวนาปรัง แล้วหันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยแทน ส่ วนคนที่มีพ้นื ที่ของตนเองก็ควรขุดสระ เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในอนาคตต่อไป

สุ โขทัยเตือนเกษตรกรรับมือภัยแล้ งแม่ นา้ ยมแห้ งขอด

13 ม.ค.63-ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภยั แล้งที่ จ.สุ โขทัย เริ่ มขยายวงกว้างประชาชนหลายหมู่บา้ นต่างเร่ งสร้าง
ฝายกักเก็บกันกลางแม่น้ ายม หลังปริ มาณน้ าลดลงต่อเนื่ อง เริ่ มตั้งแต่บริ เวณสะพานป่ างิ้ว อ.ศรี สัชนาลัย ลงมาถึงท้ายน้ า
บริ เวณสะพานพระร่ วง-สะพานพระแม่ยา่ ใจกลางเมืองสุ โขทัย และที่สะพานบ้านบางปะ ต.กง อ.กงไกรลาศ แม่น้ ายมกลาย
สภาพเกือบแห้งขอด หลายจุดมองเห็นพื้นทรายก้นแม่น้ าจนสามารถเดินข้ามได้
นายไพโรจน์ ทองเป้า อายุ 58 ปี เกษตรกร ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุ โขทัย บอกว่า ปกติแม่น้ ายมจะลดลงในช่วงปลาย
เดือนกุมภาพันธ์ แต่ทว่าปี นี้น้ าแห้งไวมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ทาให้นาข้าวที่ปลูกไว้จานวน 18 ไร่ เสี ยหายทั้งหมด โดย
ลงทุนไปไร่ ละ 1,000 กว่าบาท ยังไม่ได้ใส่ น้ าเลย นับว่าแล้งหนักสุ ดในรอบ 17 ปี ก็วา่ ได้
นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุ โขทัย กล่าวว่า สุ โขทัยเริ่ มประสบภัยแล้งมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2562 และผูว้ า่
ราชการจังหวัดก็ได้ประกาศเป็ นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น ในพื้นที่ 4 อาเภอ คือ ศรี สัชนาลัย ศรี สาโรง คีรีมาศ และ
เมืองสุ โขทัย ซึ่ งมีนาข้าวยืนต้นตายทั้งหมดกว่า 27,261 ไร่ ทางจังหวัดจึงได้เตรี ยมเสนอของบประมาณกว่า 30 ล้านบาท เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรไร่ ละ 1,113 บาท
ส่ วนบริ เวณสระน้ าขนาด 10 ไร่ เศษ ความลึก 10 เมตร ในเขตพื้นที่สานักงานเกษตรจังหวัด ทางองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดสุ โขทัยก็ได้นารถแบคโฮมาช่วยขุดลอกสระ เพื่อจะกักเก็บน้ าให้ราษฎรหมู่ 7 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุ โขทัย ได้อุปโภค
และใช้ทาการเกษตรบางส่ วนด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภยั แล้งในปี นี้น่าจะหนักกว่าทุกปี และคาดว่าจะมีพ้นื ที่เพาะปลูกประมาณ 126,782 ไร่ จะ
ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะนาข้าวและไม้ผล เช่น มะม่วง กล้วยตานี และส้มเขียวหวาน จึงขอความร่ วมมือเกษตรกรงดปลูก
ข้าวนาปรัง แล้วหันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยแทน ส่ วนคนที่มีพ้นื ที่ของตนเองก็ควรขุดสระ เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในอนาคตต่อไป

ประเด็น
ช่ องทาง

เตือน! เกษตรกรรับมือภัยแล้งแม่น้ ายมแห้งขอด-ข้าวตายแล้วเกือบ 3 หมื่นไร่
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